KUVAUSLUPA -KYSELY
Alla oleva kysely koskee oppilaan valokuvan tai kuvallisen tuotoksen (piirustus, maalaus, yms.)
käyttöä koulumme www-sivustolle 1.2.2010 jälkeen syötettävässä materiaalissa, koulumme
sisäisessä sähköisessä oppimisympäristössä Fronterissa tai koulun muussa julkaisussa (mm.
lähitulevaisuuden 100-vuotishistoriikissa) käytettävää kuva-aineistoa. Lupa/kielto on voimassa,
kunnes oppilas vaihtaa koulua tai huoltaja sen erikseen peruu. WWW-sivujemme sisällöstä tarkasti
yksilöidyt reklamaatiot tulee lähettää kotisivultamme löytyvällä palautelomakkeella ylläpidolle
yleisen käytännön mukaisesti, minkä jälkeen ylläpito ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Koulumme erilaisia tapahtumia uutisoidaan ja niistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan
kotisivullamme (http://www.edu.vantaa.fi/rekola/). Uutisten ja koko www-sivustomme
elävöittämiseksi käytämme mieluusti tilannekuvia eri tapahtumista sekä mahdollisesti
valokuvattuja oppilastöitä myös kuvagallerioissa. Luokkakuvia tai yksittäiskuvia oppilaan nimeen
yhdistettävästi emme julkaise kuin erillisesti lupaa pyytämällä (katso alla kohta 3). Viimeiseen
saakka vältämme oppilaiden henkilötietojen julkaisua netissä Rekolan kouluun yhdistettävästi.
Alla olevat neljä kysymystä koskevat edellä mainittuja julkaisuympäristöjä ja käyttötarkoituksia.
Huoltaja vastaa kysymyksiin 1-4 valitsemalla (rastittaa tai ympäröi selkeästi) vaihtoehdon A tai B
kunkin kysymyksen kohdalla. A-vastaus tarkoittaa aina asialle myönteistä kantaa ja B-vastaus
kielteistä/rajoittavaa kannanottoa. Lupalappusen palautus viimeistään 9.2.2010.
Oppilaan nimi: ___________________________ Luokka helmikuussa 2010: ____________
1) Oppilaan kuvallisia tuotoksia voi käyttää edellä esitellyissä yhteyksissä ja mainituissa
julkaisuympäristöissä. Tässäkään tapauksessa emme julkaise erikseen tekijän nimeä.
Tuotoksia saa käyttää ( A ), ei saa käyttää ( B ) mainittuun tarkoitukseen.
2) Oppilaan tunnistettavan kuvan (ilman nimeä) esiintyminen erilaisissa tilannekuvissa,
oppilaan kannaltakin myönteisen uutisoinnin/tiedottamisen yhteydessä, sekä esimerkiksi
leirikoulun tai merkittävän tapahtuman kuvagalleriassa nimeä mainitsematta
on sallittua ( A ), ei ole sallittua, vaan kuvasta lapsemme kasvot on ”sumutettava” ( B ).
3) Erikoistilanteita: Jos lapsenne on esimerkiksi voittanut koulun lusikkahiihdot, koulujen
väliset hiihtokilpailut, tullut palkituksi hengenpelastusmitalilla tai tullut vaikkapa valituksi
koulumme oppilaskunnan hallitukseen luokkansa edustajaksi; voiko tällaista tapahtumaa
uutisoidessa alussa esitetyissä julkaisufoorumeissa käyttää sekä oppilaan tunnistettavaa
kuvaa että nimeä samassa yhteydessä? Voi käyttää ( A ),
ei saa käyttää: nimi ja
tunnistettava valokuva eivät saa olla toisiinsa yhdistettävissä tällöinkään ( B ).
4) Oppilaan nimi saa esiintyä www-sivullamme ( A ), ei saa olla koulun www-sivulla ( B ).
Julkaistaessa alle 18-vuotiaan kuvia netissä täytyy lupa pyytää hänen huoltajaltaan, siksi
haluamme alle myös huoltajan allekirjoituksen koskien yllä olevia kysymyksiä.
Vantaalla ____.____.2010
___________________________________

__________________________________

huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

oppilaan allekirjoitus

